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PRVÉ 4 BALÍČKY ZJEDNODUŠENÍ (príklady)

ü Jednoduché zmeny výziev, zjednodušené vykazovanie výdavkov
ü Vyššia transparentnosť, zverejňovanie poradcov projektov
ü Zverejňovanie odporúčaní auditov
ü Jedno vyzvanie na viacero národných projektov

Jeseň 2020

ü Presun 1,1 miliardy € na boj s COVID-19
ü Flexibilné zmeny a rušenie výziev 
ü Hromadná zmena zmluvy

ü Redukcia povinných kontrol verejného obstarávania
ü Zjednodušenie pracovných výkazov
ü Zjednodušenia overovania hospodárnosti

Jún 2021

Apríl 2020

Tzv. Lex Corona

Vyše 40 opatrení v IROP

Novela zákona o EŠIF

ü Zjednodušenie verejného obstarávania
ü Možnosť konzultácií počas konania

November 2020
Prvá zmena 
Systému riadenia EŠIF
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EUROFONDY PO NOVOM

Cieľ: Účinná pomoc ľuďom v regiónoch

Bez zbytočnej byrokracie

Jednoduchšie

Rýchlejšie 

S jasnými pravidlami pre všetkých

Transparentne a férovo
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5. REFORMNÝ ANTIBYROKRATICKÝ BALÍČEK V EUROFONDOCH

Zjednodušili sme
Systém riadenia EŠIF (platný od 15. 6. 2021)

Platí jednotná príručka 
pre verejné obstarávanie
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ZJEDNODUŠENIA –
výsledok rokovaní s prijímateľmi

predložených 
návrhov

• Monitorovanie
• Výzvy
• Schvaľovací proces
• Zazmluvňovanie, zmluva, zmenové konanie
• Kontrola verejného obstarávania
• Kontrola
• Oprávnenosť výdavkov
• Elektronická komunikácia

online stretnutí8 40 subjektov

účastníkov ku 
každej téme 100

567
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ZJEDNODUŠENIA –
stretnutia s prijímateľmi

Prerokované 
návrhy

• Elektronizácia

• Jednoduchšie VO

• Dodržiavanie termínov zo
strany riadiacich orgánov

• Prehľadné informácie

Identifikované 
problémy

Pravidlá nad rámec
(tzv. gold plating)
zo strany
riadiacich orgánov

Riešenie 
problému

Pravidelné 
bilaterálne stretnutia 
s generálnymi 
riaditeľmi 
riadiacich orgánov
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VÝSLEDKY STRETNUTÍ

Zjednodušenia pre 
žiadateľov a prijímateľov

Zjednodušenia 
pre riadiace orgány

zjednodušení zjednodušení27 25
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ZJEDNODUŠENIA SYSTÉMU RIADENIA EŠIF

PREDTÝM: 

Prvá kontrola
pred vyhlásením verejného 
obstarávania bola 
povinná

* desiatky zmien sme postupne zavádzali v uplynulých mesiacoch

1. príklad: 
Nadlimitné zákazky TERAZ: 

Prvá kontrola je dobrovoľná

+ do 15 dní rozhodnutie
o súlade alebo nesúlade dokumentov 
so zákonom o verejnom obstarávaní

+ časová úspora až 1 mesiac
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ZJEDNODUŠENIA SYSTÉMU RIADENIA EŠIF

PREDTÝM: 

Zákazky boli rozdelené
• pod 50 000 €
• 50 000 – 70 000 €              

(tovary a služby)
• 70 000 – 180 000 €         

(stavebné práce)

2. príklad:
Zákazky s nízkou hodnotou

TERAZ: 

Rovnaké pravidlá pre všetky 
zákazky s nízkou hodnotou

+ 2 rovnocenné formy prieskumu trhu:
zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk 
alebo oslovenie min. troch záujemcov
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ZJEDNODUŠENIA SYSTÉMU RIADENIA EŠIF

3. príklad: 
Predkladanie dokumentácie

TERAZ: 

Dokumentácia sa na kontrolu predkladá
výlučne elektronicky
cez systém ITMS 2014+

PREDTÝM: 

Riadiace orgány 
vyžadovali okrem 
elektronickej formy
aj  dokumentáciu 
listinne alebo na CD

(podpisovanie dokumentu iba 1x, 
prílohy sa nepodpisujú,
stačí odoslanie oprávnenou osobou)
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ZJEDNODUŠENIA SYSTÉMU RIADENIA EŠIF

4. príklad: 
Jednoduchší formulár výzvy TERAZ: 

Prehľadný 
a jednoduchý formulár

Sumár dôležitých informácií -
výzva v kocke

PREDTÝM: 

Formulár výzvy obsahoval 
nezrozumiteľné
a duplicitné
informácie
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ZJEDNODUŠENIA SYSTÉMU RIADENIA EŠIF

5. príklad: 
Vzorové dokumenty TERAZ: 

Modelovo vyplnená
žiadosť

Detailné inštrukcie
k žiadosti ku každej výzve

PREDTÝM: 

Žiadosti o finančné príspevky:
• náročná príprava
• častá chybovosť
• viac dožiadaní
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Rovnaké pravidlá 
verejného obstarávania 
pre všetkých

TERAZ: 

Jednotná príručka 
pre všetky operačné programy

PREDTÝM: 

Každý riadiaci orgán mal 
pri kontrole verejného 
obstarávania 
vlastné pravidlá
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ČO ŽIADATELIA V JEDNOTNEJ PRÍRUČKE NÁJDU:

• Podrobný popis procesu verejného 
obstarávania 

• Určenie predpokladanej hodnoty
zákazky

• Výber postupu vzhľadom 
na finančný limit

• Určenie typu súťaže

• Podmienky účasti pre uchádzačov     
o verejné zákazky

• Pravidlá pre eurofondové zákazky 
s nízkou hodnotou

• Najčastejšie zistenia kontrolných 
orgánov, ktoré pomôžu 
prijímateľom vyvarovať sa chýb

• Pravidlá pre výkon kontroly
• Finančné opravy za nedostatky         

vo verejnom obstarávaní
• Konflikt záujmov
• Vzorové dokumenty a formuláre 
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PRÍKLADY ĎALŠÍCH ZMIEN

Výrazná redukcia počtu podmienok poskytnutia príspevku
(napr. stavebné povolenie stačí pred začiatkom realizácie projektu)

Zrušenie predkladania monitorovacích správ, ak sa nezačali aktivity projektu

Zrušenie predkladania mimoriadnych monitorovacích správ

Možnosť valorizácie miezd v projektoch

Upozornenie na najčastejšie chyby v žiadostiach o platbu

Zriadenie kontaktu na konzultovanie problémov
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www.partnerskadohoda.gov.sk
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Menej 
byrokracie

Menej 
korupcie

Viac peňazí 
pre lepší 
život ľudí 
na Slovensku
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